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theMa: kant-en-klaar

interview

Winst maken  
met vers fruit
Hessing professionaliseert gesneden-fruitproductie

vers gesneden fruit is bedrijfseconomisch een lastige categorie. 
toch heeft hessing supervers in juni deze activiteit van Chiquita 
overgenomen. Directeur Frank hessing wil de smaak van de 
producten verbeteren en de kosten reduceren, zodat het een 
winstgevende bedrijfstak wordt.

bedrijfsculturen geeft nieuwe inzichten en 
maakt je scherper.”

Wat is de grootste uitdaging voor de 
komende tijd?
“De winstgevendheid van vers gesneden 
fruit laat nog te wensen over. Dus we willen 
er in de eerste plaats een gezonde bedrijfstak 
van maken. Dit kan alleen als we het volume 
vergroten. We zijn zelf retailgeoriënteerd. 
Chiquita levert ook aan foodservice, dus dat 
is een mooi extra afzetkanaal. 
Maar de grootste kans ligt in de autonome 
groei in het retailkanaal. Slechts twee procent 
van al het fruit dat in de retail wordt ver-
kocht, is vers bewerkt fruit. Bij verse groente 
ligt dat percentage op vijfenvijftig procent. Ik 
verwacht niet dat we met vers bewerkt fruit 
hetzelfde omzetpercentage halen als met 
gesneden groente. Maar het zou wel mooi 
zijn als we van twee naar vier procent gaan.”

Hoe gaat u die autonome groei  
realiseren?
“We gaan werken aan de pijlers kwaliteit, 
smaak, prijsstelling en assortiment. Het 
belangrijkste daarbij is de smaak en dus ook 
de kwaliteit van de producten. Het produc-
tieproces is op dit punt al behoorlijk geopti-
maliseerd. Maar de inkoop van grondstoffen 
kan zeker beter. We willen een kwaliteitsslag 
maken in de hele keten, dus de telers, de af-
laders en de transporteurs. Dit kunnen we 
alleen doen als we ook voldoende volume 

Hessing Supervers heeft alle activiteiten van 
vers gesneden fruit van Chiquita overgeno-
men. De overname bestaat uit de verkoop-
organisatie voor fruitproducten in de Bene-
lux en de Nederlandse productielocaties in 
Hedel en Maasbree. “We streven een autori-
teitspositie na op de gebieden gesneden 
groente, maaltijdsalades, verse fruitsappen 
en vers bewerkt fruit”, vertelt directeur 
Frank Hessing. “Op het gebied van gesne-
den groente en maaltijdsalades hebben we 
dat al bereikt. Ons aandeel in vers bewerkt 
fruit was nog beperkt. Dus een overname 
paste goed in onze strategie.”

Frank hessing: “we streven 

een autoriteitspositie na op 

de gebieden gesneden 

groente, maaltijdsalades, 

verse fruitsappen en vers 

bewerkt fruit.”

Waarom koos u voor een overname  
en niet voor autonome groei?
“De kans deed zich voor en met een overna-
me groei je natuurlijk sneller. De overname 
zorgt voor een groter volume, waardoor we 
beter kunnen investeren en het geeft ons een 
betere positie op de grondstoffenmarkt. 
Bovendien is het goed om de kennis en kun-
de van twee bedrijven samen te brengen.”

Wat steekt u op van de kennis  
van Chiquita?
“Fruit heeft een moeilijk karakter, zeker als je 
het vergelijkt met gesneden groente. Het is 
korter houdbaar, het is duur en de smaak 
kan variëren. Als consumenten veel betalen 
voor een product, dan verwachten ze ook 
topkwaliteit. Als de smaak niet goed is, dan 
zijn ze al snel teleurgesteld. Onze productie-
lijn heeft veel overeenkomsten met de lijn 
van Chiquita. Nederland is klein en trans-
parant. Dus we gebruiken allemaal vrijwel 
dezelfde machines, we hebben dezelfde 
grondstofleveranciers en we komen bij 
dezelfde klanten. Het verschil zit hem in  
de details. Het oog van de meester maakt  
het paard vet. Het samenvoegen van twee 
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afnemen. Bovendien gaan we werken aan 
een betere kostprijs. Er is een aantal produc-
tiestappen waar veel handwerk aan te pas 
komt, zoals het schillen, snijden en verpak-
ken van fruit. Het is lastig om die 
stappen te mechaniseren, want je wilt 
wel de kwaliteit behouden. Maar we 
moeten die slag wel maken om daar-
mee continu kwaliteit te garanderen 
en de kostprijs op orde te krijgen. We 
gaan dus op zoek naar de juiste balans tussen 
een machine, menselijke handelingen en de 
grondstoffen die daarbij passen.
De laatste pijler is assortiment. Onze afdeling 
productinnovatie telt vijf fte. Zij zijn constant 
op zoek naar nieuwe toepassingen, zoals 
gesneden fruit als ontbijt of bij de lunch. 
Maar we moeten op dit punt ook realistisch 
zijn. Wij gaan geen nieuwe fruitsoort ont-
dekken. Dus de grootste winst is echt te 
behalen in de basis: kwaliteit, smaak en  
prijsstelling.”

Welke rol gaat de marketing spelen?
“We hebben nog weinig ervaring op het 
gebied van marketing. Vers gesneden 
groente is vrijwel altijd private label. De 
retailer bepaalt dus de acties en het marke-

tingbeleid. Bij fruit ligt dit anders. Chiquita 
is een sterk merk. Bovendien, fruit is 
gezond en lekker. Het leent zich dus goed 
voor een merkbeleving. 

We hebben met Chiquita de afspraak dat 
we anderhalf jaar lang hun merknaam 
mogen gebruiken. Daar staat tegenover dat 
ze een kwaliteitsgarantie verlangen en ze 
willen ieder nieuw product goedkeuren. 
Daarmee houden ze dus een bepaalde zeg-
genschap. Dit geeft ons de tijd om te onder-
zoeken wat voor ons de beste strategie is. 
Misschien dat we zelf wel een merk gaan 
introduceren. Voor mijn gevoel kan het 
nog alle kanten op.”

Ziet u nog groeikansen in het  
buitenland?
“In Nederland is de concurrentie groot. Vijf 
tot tien jaar geleden waren er verschillende 
aanbieders van vers gesneden fruit. Nu zijn 
het slechts drie aanbieders. We leveren ook 

aan Duitsland en België en daar is de con-
currentie minder groot. We hebben een 
hoger kostenpatroon dan de Duitse aanbie-
ders omdat het Nederlandse minimumloon 
hoger ligt. Maar ons basisvolume is groter, 
waardoor we die concurrentie wel aankun-
nen. Dus ik zie zeker groeikansen in België 
en Duitsland. Tegelijkertijd hebben we ook 
een product met een korte houdbaarheid. 
Dus verder dan België en Duitsland kun-
nen we niet rijden.”

U staat nu voor de uitdaging om twee 
bedrijfsculturen samen te voegen. 
Wat vindt u daar belangrijk in?
“We hebben eerder bedrijven overgeno-
men, zoals Groentehof in Helmond. Bij 
zo’n overname gelden alle open deuren, 
zoals het creëren van het Hessing-gevoel, 
zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op 
staan, enzovoort. Maar het belangrijkste is 
dat je zelf het juiste voorbeeld geeft en dat 
je hard werkt om elke dag beter te worden. 
Zo wordt het stap voor stap één bedrijf.”

• Maaike TindeMans •

M. tindemans is freelance journalist

‘ Fruit leent zich goed  
voor een merkbeleving’

Fruit is korter houdbaar dan gesneden groente, het 

is duur en de smaak kan variëren.

bij de fruitverwerking zijn er 

productiestappen waar veel 

handwerk aan te pas komt 

en die moeilijk zijn te 

mechaniseren.


